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Zpívání pro radost
„Ave Maria gratia plena...“ ozývá se z březolupské fary. To se připravuje na své další vystou-

pení Chrámový sbor Březolupy pod vedením naší milé a jedinečné Míly Provazníkové. Pokusím 
se krátce popsat, jak to chodí při zkoušce sboru. 

Scházíme se pravidelně v neděli navečer v počtu cca 20 lidí, kteří zpívají soprán, alt, tenor 
a bas. Kupodivu polovina dojíždí z okolních vesnic a dokonce až ze Zlína, za což jim velmi dě-
kujeme. Stává se, že máme i dělené zkoušky, a to když je píseň náročnější a docházelo by k vzá-
jemnému zdržování při nácviku jednotlivých hlasů. Noty si nosíme s sebou, nové nápěvy máme 
k dispozici na faře. Před zahájením zkoušky se rozezpíváme, případně nacvičujeme správné dý-
chání, neboť to je pro zpěv velmi důležité. 

Zpívání se protáhne většinou na 3 hodiny, mezi nácvikem písní máme krátkou přestávku, 
kterou využijeme k živé debatě mezi sebou, případně ovlažíme unavené hlasivky léčivou vodou 
a smlsneme si na něčem dobrém, když má někdo svátek nebo narozeniny. S blížícím se datem 
vystoupení se rozšíří členové o hudební doprovod, se kterým Míla Provazníkova zkouší zvlášť. 
Teprve nyní zpěv získá na kráse. 

Největší odměnou je pro nás účinkování před obecenstvem, ale ne pokaždé se nám vše,  na-
vzdory vynaložené energii, podaří.  Nejsme profesionálové, zpíváme s radostí a pro potěšení nám 
i ostatním. V této uspěchané době přicházíme do sboru zrelaxovat, přijít na jiné myšlenky. 

Dalo by se toho napsat ještě hodně o našem sboru, ale to nechám zase pro někoho jiného.
A ještě, chtěla bych připomenout, prosím, přijďte, hlavně z Březolup, kdo si chcete zazpívat, 

rozšířit naše řady. Budete vítáni.  Anna Hubáčková - altistka Chrámového sboru
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Slovo na úvod

Čtyři roky volebního období jsou u svého konce a v pátek a sobotu 10. a 11. října 
2014 budou rozdány „karty“ pro to příští tj. 2014-2018. I  v naší obci proběhnou tradičně 
v přízemních učebnách naší základní školy komunální volby, tj. volby našich zastupitelů.

Dovolím si využít tohoto prostoru v našem obecním zpravodaji k poděkování všem, 
kteří nám jako obci, ale i mně osobně, v náročné funkci při správě naší obce, pomohli 
a pomáhají. A to prosím na jakékoliv pozici, ať už na úrovni místostarosty, radních, za-
stupitelů, zaměstnanců, šéfů a členů spolků, prostých občanů, různých úřadů, ale také 
různých komerčních či někdy i méně komerčních dodavatelů různých prací, výrobků 
a služeb.

Ti, co to chtějí vidět, vidí, že naše obec za uplynulé čtyři roky popošla zase o něco 
kupředu, byť samozřejmě ne všechno se musí všem zamlouvat a líbit, to totiž ani nejde. 
Pouze lidé postižení osobní záští,  případně jinou obdobnou „nemocí“, mohou tvrdit, že 
všechno bylo uděláno špatně a že by všechno udělali lépe. 

Ovšem to, jestli se v různých oblastech kupředu udělal velký či jen malý krůček, to už 
samozřejmě nejspíše každý hodnotí subjektivně, jinak to ani nejde.  Jak to při pohledu 
zpětně vidíte a jak byste to viděli do let příštích, to můžete sdělit a ovlivnit svou aktivní 
účastí na říjnových volbách, kdy se se svým hlasem o síle 15 „křížků“,  můžete podílet na 
výběru nových zastupitelů.  

Pokud všichni přistoupíte k této volbě odpovědně a pečlivě a vyberete z 5-ti kandidát-
ních listin ty kandidáty, kteří mají vaši důvěru, věřím tomu, že v příštích letech se bude 
naší obci dařit a směřovat v různých oblastech tam, kam chtějí její občané a to, prosím, ať 
již tam bude sedět Jirka nebo Karel. 

Ovšem je zde jeden základní předpoklad. K těm volbám musíte přijít a svou vůli pro-
jevit. A k volební účasti si Vás dovolím i tímto Slovem na úvod vyzvat. Na hlasovacím 
lístku si vyberte  jména nová, stará nebo to různě dle svého uvážení namíchejte. Hlavně 
ale přijďte. Jen tak budou mít, ať již ti noví nebo ti staří zastupitelé, silný mandát, aby 
mohli pro další čtyřleté období realizovat zásadní změny, pokračovat v zavedeném stylu 
a nebo, dle výsledku voleb, realizovat kombinaci dříve uvedeného.

Novým zastupitelům přeji následně šťastnou ruku při volbě nových radních, mís-
tostarosty a starosty  a celému zastupitelstvu, ať již bude prosím Vás v jakémkoliv složení, 
přeji, aby dokázali najít společnou řeč a táhnout za jeden provaz především ku prospěchu 
celé naší obce.

Na závěr bych si dovolil poděkovat těm našim spoluobčanům, kteří našli „odvahu“ 
napsat své jméno a nabídnout své služby naší obci, a to prosím na všech pěti kandidát-
ních listinách bez rozdílu. Zatím je jisté to, že z těchto 72 jmen si naši občané vyberou 
15 zastupitelů obce Březolupy. A k tomu, aby tito zvolení byli opravdoví a skuteční zá-
stupci našich občanů, musí být ta volební účast, pokud možno, co největší. 

Takže  v pátek a sobotu, 10.  a 11. října, se na vás všechny těší členové volebních ko-
misí. Nezapomeňte!

Ing. Petr Kukla, starosta obce
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Z jednání zastupitelstva obce
Zasedání zastupitelstva obce se konalo 25.6. a 3.9. 2014. 
Zastupitelstvo schválilo: 
•  Závěrečný účet obce Březolupy za rok 2013 s výrokem bez výhrad
•  Účetní závěrku obce Březolupy za rok 2013
•  Rozdělení hospodářského výsledku za rok 2013 příspěvkové organizace Základní 

škola a Mateřská škola Březolupy v celkové výši 459.540,26 Kč a to 10.000,- Kč do 
fondu odměn a 449.540,26 Kč do rezervního fondu

•  Prodej pozemku v k.ú Březolupy p.č. 352/5 
•  Prodej pozemků v k.ú. Březolupy p.č. 4685 a p.č. 4684 
•  Pronájem resp. výpůjčku částic pozemku v k.ú. Březolupy p.č. 3574/1. Dle nového 

geometrického plánu č. 891-1/2014 z 06.06.2014 se jedná u pronájmu o nově vytvoře-
ný pozemek označený p.č. 3574/6 (výměra 32 m2), u výpůjčky pak o nově vytvořený 
pozemek označený p.č. 3574/5 (výměra 111 m2).

•  Další postup obce Březolupy ve věci případného soudního sporu Regionu Za Moravú 
s fi rmou CPS Consulting s.r.o. za pochybení s následnou sankcí v rámci výběrových 
řízení pro dotační akci „Sportovní a dětská infrastruktura Regionu Za Moravú“ a to 
nepokračování v řešení sporu právní cestou formou žaloby apod.. Toto neplatí v pří-
padě, kdy likvidátor uzná pohledávky Regionu Za Moravú k dalšímu řešení.

•  Zařazení obce Březolupy do území působnosti Místní akční skupiny Dolní Poolšaví 
na období 2014 – 2020

•  Potvrzení platnosti principů k Základní technické vybavenosti Březolupy U Remíze 
ve verzi 13_12_18 a přerušení dalšího jednání s potenciálním investorem panem Ing. 
Semelou pro nenalezení shody 

•  Nový vzor obecné smlouvy pro pronájem obecních nemovitostí včetně bytů na byto-
vých domech s ohledem na nový občanský zákoník

•  Nákup energií (plyn + elektřina) pro rok 2015 na komoditní burze Kladno v rámci 
spolupráce se SMS ČR

•  Použití 110.000,- Kč z rezervního fondu základní školy pro dofi nancování šatních 
skříní (I. etapy)

Vážení občané, i Vy se můžete podílet na obsahu a podobě dalších zpravodajů. Pokud máte 
zájem přispět k vydávání zpravodaje článkem, svými postřehy či inzercí, kontaktujte vyda-
vatele – Obec Březolupy ( obec@brezolupy.cz ) tel 572 580 116. Zpravodaj vychází 4 krát za 
rok s nákladem 400 výtisků, grafi cká úprava a tisk Petr Brázda – vydavatelství Břeclav, pro-
dej obchodní síť v obci Březolupy. Neprošlo jazykovou úpravou. Archív zpravodajů můžete 

nalézt na www.brezolupy.cz . 
Autorem většiny fotek v tomto zpravodaji jsou Marek a Jiří Michalík. Děkujeme
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•  Změnu výše obecního podílu, resp. vratky z poplatku za vynětí ze zemědělského půd-
ního fondu ve vztahu k Podnikatelskému inkubátoru řemesel v rámci PZ ČOV z pů-
vodních 40% pouze na 10%

•  Realizaci lokálních oprav propadlých, „rozjetých“ či špatně odvodněných místních 
komunikací ze žulových kostek v letošním roce s nákladem max. 200.000,- Kč

•  Zprávu fi nančního a kontrolního výboru o provedené kontrole dle schváleného plánu
•  Výkup pozemků v lokalitě za pálenicí s cenou 30,- Kč/m2, v okolí zbudované kanali-

zace pak 100,- Kč/m2

•  Mimořádnou splátku úvěru u České spořitelny, a.s., ze stavby Čistírny odpadních vod 
ve výši 2,0 mil Kč se splatností do 30.09.2014

•  Dohodu o úpravě vzájemných práv a povinností mezi SVK a.s. UH a obcí ve věci 
provozování ČOV a kanalizace

•  Prodloužení ročního termínovaného vkladu u banky J&T ve výši 1.490.000,- Kč 
s datem ukončení 02.10.2014 o dalších 12 měsíců při minimální aktuální úrokové 
sazbě 1,5% 

•  Zaslání úroků z obou termínovaných vkladů u banky J&T při jejich prodloužení na 
bankovní účet obce 154 304 7379/0800

•  Souhrn rozpočtových změn (opatření) - rozpočtové opatření č. 3/2014, 4/2014, 
5/2014, 6/2014

•  Průběžnou údržbu a opravu polních cest s uvolněním 150.000,- Kč na rok 2014 
z rozpočtu obce pro tyto účely

•  Složení inventarizačních komisí pro rok 2014
•  Smlouvu o vykonání přezkoumání hospodaření obce za rok 2014 s Ing. Kučerou za 

25.000,- Kč + DPH 
•  Smlouvu o dílo s dodavatelem stavby „Revitalizace centra obce Březolupy 2012 – sta-

vební práce II.“

V rámci oslav Dětské dne 2014 bylo dne 7.6. ofi ciálně předáno do užívání dětské hřiště za 
halou, stejně jako za základní školou a u mateřské školy. Hřiště byla vybudována v rámci 
společného projektu Regionu Za Moravú. Doufáme, že si ho děti ve zdraví užijí a že vydrží 
i pro další generace.
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Zastupitelstvo vzalo na vědomí:
•  Zprávu o činnosti rady od minulého veřejného zasedání. 
•  Stav investičních resp. dotačních a projekčních akcí: ZTV Remíza, ČOV II.etapa, By-

tový dům Za ohradů (BDZO), průmyslová zóna ČOV (PZ ČOV), ROP dětská hřiště 
(SDI_RZM), most na Zelnici + PEO9, Polní cesty a protierozní opatření (PC+PEO 
2011), Podnik. inkubátor řemesel v rámci průmyslové zóny ČOV (PIŘ_PZČOV), 
PC+PEO+IP Topolná-Březolupy 2012, ROP revitalizace centra obce 2012, Dopravní 
stavby Březolupy 2013 (DS 2013), DS 2014, provozovatel ČOV po 09/2014, Chodník 
kardan servis + u zámeckého parku, kanalizace pod MK Žleby a Kozina

•  Informace ke komunálním volbám, datum konání 10. a 11.10.2014
•  Termín dalšího veřejně přístupné zastupitelstva (předpoklad 08.10.2014) a dále bude 

ustavující na přelomu října a listopadu
•  Smlouvu č. PK12/2014 o pachtu vodohospodářského zařízení a zajištění jeho provozu 

mezi SVK a.s. UH a obcí
•  Návrhy, připomínky a dotazy členů zastupitelstva a následně občanů
•  Informace o údržbě obecních zelených předzahrádek před RD v časově vzdálenějším 

horizontu
•  Navýšení podílu fi rmy KONY Zlín na spolufi nancování realizace chodníku podél sil-

nice II/497

Z práce rady obce:
Rada obce se zabývala zejména zpracováním záměrů na další období, přípravou investičních 
akcí, kontrolou realizovaných investičních akcí, řešením žádostí a podnětů od občanů i místních 
organizací a přípravou podkladů pro jednání zastupitelstva. 
Z dalších činností vyberu následující:
•  Rada vybrala f. JANČA V.M. s.r.o. Val. Meziříčí jako dodavatele zásuvkové kombinace 

GC 53 1049.01 pro přenosnou „krizovou“ el. rozvodnici v ceně 13 225,-Kč s DPH. 
•  Rada vybrala f. PI Parket-UH podlahářské centrum Staré Město na realizaci opravy podlahy 

a položení linolea ve víceúčelové hale v místnosti u tanečního kola s cenou 64 559,-Kč s DPH.
•  Rada se seznámila s projektovou dokumentací na přístavbu ocelového skladu f. Klempos na 

parcele 42/2 a konstatovala, že není v rozporu se zastupitelstvem schváleným  investičním 
záměrem fi rmy z r. 2004 a ani s územním plánem obce. Další posouzení přísluší stavebnímu 
úřadu.

•  Rada schválila nabídku na optimalizování nutných povinností provozovatele brouzdališ-
tě dle platné legislativy a rozhodla objednat zpracování provozního řádu pro brouzdaliště 
u MŠ u f. Zdravotní ústav se sídlem v Ostravě za cenu 4 000,-Kč s DPH a u stejné f. odběry 
a analýzu bazénové vody v ceně cca 4 000,-Kč bez DPH +dopravné za 3 měsíční sezonu.    

•  Rada schválila zvětšit rozsah projektové dokumentace na „Kanalizaci Březolupy 2.etapa“ 
o nízkoprofi lovou kanalizaci pro odvádění balastních vod (cca 3419m kanalizace). Zároveň 
schválila z toho vyplývající zvýšení ceny projekčních prací o 24 000,-Kč a o dalších 7 750,-Kč 
z důvodu řešení majetkoprávních vztahů s vlastníky pozemků dotčených budoucí stavbou 
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a z toho plynoucí několikeré upravování navržené trasy kanalizace.
•  Rada obce schválila uvolnění částky 25 000,-Kč z rozpočtu obce na geometrické zaměření 

(obvod a plášť) zámecké budovy. Dále rada vybrala na překreslení původních stavebních 
výkresů zámecké budovy do CAD systému sl. Šárku Knapčíkovou s cenou do 5 000,- Kč.     

•  Rada schválila proplacení předloženého soupisu prací provedených na dětských hřištích 
v Březolupech nad rámec projektové dokumentace v částce 89 720,-Kč bez DPH a dále pro-
placení prací a materiálu za zastavěné plochy na dětských hřištích nad výměru předkládanou 
dotačnímu zdroji v částce 101 158,-Kč bez DPH.

•  Rada schválila opravu hodin na kostele poškozených úderem blesku v částce do 5 000,-Kč.
•  Rada schválila objednávku na kontrolu ořezů a bezpečnostních vazeb na stromech v parku 

za zdravotním střediskem u f. Safe Trees Ing. Kolaříka v částce 4 200,-Kč bez DPH. Výstupem 
by mělo být ověření shody s projektem „Stromy pod kontrolou“. 

•  Rada schválila za účelem zlepšení rovinatosti a úpravy výšky terénu v rámci projektu „Revi-
talizace centra obce-zeleň“ návoz cca 5 až 8 fůr zeminy do parku a její rozhrnutí na náklady 
obce v částce do 10 000,- Kč s DPH.    

•  Rada schválila koupi příkopového ramene AGRIMASTER-GRUN SHARK 320 s žací hla-
vou, kardanem, hp akumulátorem a vzpěrami u f. SOME s.r.o., Mutěnice 213 za cenu po 
uplatnění slevy 192 511,-Kč s DPH. Zařízení je zakoupeno jako příslušenství ke stávajícímu 
traktoru a zlepší jeho využitelnost.

•  Rada na základě postupu doporučeného právníkem ROPu provést nové výběrové řízení na 
dokončení nerealizovaných stavebních objektů z akce „Revitalizace centra obce Březolupy 
2012–stavba“ (z důvodu vstupu realizační fi rmy Vacula-servis s.r.o. do likvidace a odstou-
pení od smlouvy) vybrala k realizaci opakovaného výběrového řízení na uvedenou akci f. IS 
Projekt, s.r.o. Uherský Brod s cenou 13 000,-Kč bez DPH.   

V rámci realizace společných zařízení po pozemkových úpravách je realizován i nový most 
na Zelnici. Přesto, že má asi měsíční zpoždění, do konce října by se mělo vše stihnout.
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•  Rada schválila proplacení předloženého soupisu prací provedených na akci „Revitalizace 
centra obce Březolupy 2012–stavba“ nad rámec projektové dokumentace a proplacení prací 
a  materiálu za zastavěné plochy nad výměru předkládanou dotačnímu zdroji (především 
dopoje na stávající chodníky a komunikace) v částce 135 818,-Kč s DPH.

•  Rada schválila uvolnění částky cca 20 000,-Kč z rozpočtu obce na úpravu terénu podél třeš-
ňové aleje v Chrástkách po hrubém prohrnutí polní cesty buldozerem.     

•  Rada schválila poskytnutí daru v částce 20 000,-Kč občanům obce Šarovy postižených bles-
kovou povodní a to prostřednictvím obce Šarovy.  

•  Rada schválila provedení prací na opravě hráze rybníka u stavidla a vyčištění napouštěcího 
zařízení v částce do 3 000,-Kč.

•  Rada schválila záměr na zahájení prací úprav VO v parku. Shodla se v názoru, že světla 
v parku za zdravotním střediskem by měla být shodná se světly, která budou následně osaze-
na i v zámeckém parku, měla by být historického vzhledu a osazena LED diodami. 

•  Rada vybrala  f. Dušan TOMI-PROFI VÝŠKY jako realizátora výchovných a zdravotních 
řezů mladých stromků v parku za zdravotním střediskem s nejnižší nabídkovou cenou 
15 440,-Kč s DPH. 

•  Rada schválila objednávku zatravňovacích rohoží na parkoviště u MŠ. Dále rada schválila 
celkový odhadovaný náklad na  realizaci parkoviště v částce cca 30 000,-Kč s DPH.

•  Rada schválila proplacení prací na opravě asfaltového povrchu MK Velká Ulička (104,1m², 
á 540,-Kč) f. HSB cz s.r.o. Uherské Hradiště v částce 56 214,-Kč bez DPH.

•  Rada provedla opakovaný výběr dodavatele na akci „provozovatel ČOV II“ (Při prvním 
výběrovém řízení zůstala k posouzení pouze 1 nabídka a výběrové řízení muselo být dle 
zákona zrušeno). Na základě doporučení realizátora výběrového řízení rozhodla  o výběru 
nejvhodnější nabídky a to f. ASIO, spol. s r.o. Kšírova 552/45, Horní Heršpice, 619 00 Brno, 
IČ 48910848 s nejnižší nabídkovou cenou 62 740,-Kč bez DPH za měsíc.  

•  Rada schválila objednat 100 ks hliníkových lopat včetně násad, které budou poskytnuty ob-
čanům k zimní údržbě obecních chodníků v okolí svých RD. Po průzkumu trhu bude objed-
náno u f. Kovovýroba Slavík s.r.o. s cenou 130,- Kč bez DPH a bez dopravy.

•  Rada obce provedla výběr dodavatele na akci „Revitalizace centra obce Březolupy 2012-sta-
vební práce II“. Na základě doporučení realizátora výběrového řízení rozhodla  o výběru 
nejvhodnější nabídky a to fi rmy SDS-Slovácké dopravní stavby s.r.o. Družstevní II 520, 687 
25 Hluk, IČ 01733699 s nejnižší nabídkovou cenou 1 208 693,-Kč s DPH.   

•  Rada se zabývala řešením výzvy ROP k objasnění nesrovnalostí při VŘ akce „Revitaliza-
ce centra obce 2012-stavební práce“, „Revitalizace centra obce 2012-služby-zeleň“ a výzvou 
k odstranění nedostatků zjištěných v monitorovací zprávě akce „Sportovní a dětská infra-
struktura Regionu Za Moravú“   

•  Rada schválila objednání potřebného množství (cca 20 bm) bezpečných pryžových obrub-
níků k umístění kolem doskočiště pro skok daleký na fotbalovém hřišti v ceně 357,-Kč/kus 
(1000 x 250 x 50, červený).       

•  Rada schválila objednat nátěr sloupů veřejného osvětlení v parku za zdravotním střediskem 
v ceně 600,- Kč za 1 sloup dle nabídky pana R. Trucly z Březolup.

•  Rada po diskusi v proběhlém zastupitelstvu schválila navýšení příspěvku obce pro stárku 
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Společenská kronika
Jubilanti 10 - 12/2014

Říjen
50 let
Bednařík František
Hrbáčková Šárka

70 let
Kašík Antonín
Kuklová  Bohumila
Provazníková Emilie

75 let
Vaculka Vojtěch

85 let
Hrabicová Milada

Listopad
60 let
Ondroušková Eva

65 let
Vojkůvková   Zdenka

70 let
Adámek Adolf
Hubáček Stanislav

75 let
Hubáček Vladimír
Michálek Jindřich

85 let
Šišáková Marie

Prosinec 

50 let
Andrýsek Zdeněk

60 let
Horsák František
Opravilová  Jarmila

65 let
Dupalová Jana
Pospíšil Oldřich

75 let
Hoferková Marie
Juřenová Marie
Ondráš Jaroslav

85 let
Hrabicová Ludmila

Údaje o matrice zpracovala 
paní Dana Šohajková, pracovnice OÚ

březolupských hodů o 2 000,-Kč tzn. celkový příspěvek obce 4 000,-Kč. Uvedený příspěvek 
platí již pro rok 2014 a taktéž pro další roky. U stárka zůstává příspěvek od obce nezměněn, 
tj. 2 000,- Kč   

•  Rada obce se na základě posouzení kvality provedené rekonstrukce schodiště u MŠ  rozhodla 
v souladu s usnesením rady č. 83 a 86 zadat rekonstrukci schodiště u zdravotního střediska 
stejné f. a to ALSPO, s.r.o Zlín Kudlov.   

•  Rada na základě splnění podmínek pro vyplacení příspěvku na rekonstrukci RD schválila 
jeho proplacení p. R. Opravilovi ve výši 60 000,- Kč.    

•  Rada se seznámila s žádostí Ing. Semely o oplocení svého pozemku v lokalitě Remíza a po-
věřila starostu získáním dalších informací ohledně zachování přístupu na stávající veřejně 
přístupnou polní cestu, který by byl oplocením znemožněn.    

•  Rada schválila návrh p. starosty na přijetí nového pracovníka do pracovního poměru ve 
funkci strojník na obsluhu traktoru, sekaček a křovinořezů a to případně i celoročně, ať již 
na celý či částečný úvazek, na dohodu či živnostenský list apod., s datem nástupu dle další 
dohody mezi starostou a uchazečem.

Zpracoval Stanislav Bařica, místostarosta obce
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V měsíci říjnu oslaví významné životní jubileum paní Míla 
Provazníková,  která již pár desítek let zajišťuje hudební  do-

provod  nejen při  akcích Sboru pro občanské záležitosti. 
I touto cestou jí do dalších let přejeme pevné zdraví a spokoje-

nost  a  ještě hodně elánu a plánů  do dalších dnů.

Březolupská knihovna
Je pátek večer, vracíme se z nákupu ze Zlína a v tom ztuhnu. No 

nazdar. Mám psát článek do Březolupského zpravodaje… V hlavě 
prázdno, žádný nápad, žádná myšlenka. Co jenom napíšu?

Asi jsem to řekla nahlas, protože můj přítel se na mě podíval 
a říká: „Prosím tě, o čem ty chceš psát? Kdy jsi naposled přečetla ně-
jakou knížku???“ Zarazila jsem se. Opravdu jsem v poslední době žádnou knížku NEPŘE-
ČETLA!!!!!  Z práce se vracím večer, musím doma něco udělat a pak už skoro nevidím, jak 
mám unavené oči. Dřív jsem relaxovala u knížky a teď si něco pustím a jen poslouchám ... .

Ale určitě nejsem sama, kdo si už dlouho nesedl s pěknou a zajímavou knížkou v ruce 
a třeba celé odpoledne četl. Snad to napravíme, protože je tady podzim – doba dlouhých 
večerů, které buď můžeme strávit se svou rodinou anebo s knížkou pěkně u kamen. A pro 
pěknou knihu stačí /klidně i s celou rodinkou/ zajít do místní knihovny. Je tam spousta 
knih, které stojí za přečtení…. 

Jo Nesbo: Švábi
V jednom bangkockém nevěstinci je nalezen norský velvyslanec v Th ajsku. V zádech má 

nůž a v aktovce pedofi lní pornosnímky. V Oslu vypuká na ministerstvu zahraničí panika, 
neboť velvyslanec měl úzké vazby na norského premiéra. Je bezpodmínečně nutné zabránit 
politickému skandálu. Opilý Harry Hole se zásobou vitamínu B12 nasedá do letadla, aby se-
hrál roli užitečného idiota. Jeho úkolem je případ vyřešit, ale přitom se do celé záležitosti co 
nejméně míchat. Harry se však do takové role vmanipulovat nenechá, a tak se hned po příletu 
do Bangkoku pouští spolu se svou thajskou kolegyní do vyšetřování. Brzy se ukazuje, že nejde 
jen o jednu náhodnou vraždu - za zdmi se cosi hemží a šramotí. Cosi, co nesnese denní světlo.

Táňa Kubátová: Láska na heslo
Není to nic příjemného, když váš nový podřízený je starší než vy, k tomu všemu zcesto-

valý a jako by to ještě nestačilo, navíc disponuje nebezpečnou přitažlivostí. O tom se mohla 
na vlastní kůži přesvědčit vedoucí fi remního výpočetního střediska Zdena, která dostala 
za úkol zasvětit nového koordinátora do chodu svého oddělení. Když ten muž jako vrchol 
všeho hrubě poruší interní předpis a Zdenin nadřízený se jej zastane, její averze vůči němu 
nezná mezí. Prozradit mu důležité heslo pro přístup k hlavnímu počítači? Tak o tom ať si 
pan koordinátor nechá jenom zdát!
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29.října 2014 v 17.00 se uskuteční v hale ( ve sklepě ) beseda 
s cestovatelem a fotografem Tomášem Kubešem, tentokrát o Sibiři.

Wilbur Smith: Diamantová cesta
Důlní jihoafrické městečko je takřka odříznuto od civilizace, omezený přístup k němu 

umožňuje jen doposud nezničená železnice. Úředníci se snaží z oblasti ohrožené bandity 
zachránit personál a rodiny, současně mají starost o trezor s vytěženými diamanty. Převo-
zem pokladu jsou pověřeni zkušení váleční veteráni.

Robert Ludlum: Operace Akvitánie
Americký právník Joel Converse se v Ženevě nečekaně setkává se svým bývalým spolu-

žákem, který po několika hodinách umírá u jeho nohou a předává mu strašlivý odkaz: „Ge-
nerálové... Vrátili se... Akvitánie!“ Joel postupně zjišťuje, že Akvitánie představuje hrůzný 
symbol nové zničující síly, spiknutí bývalých vysokých důstojníků odhodlaných podrobit 
si civilizovaný svět. Jejich cílem je vyvolat globální chaos, pak se zjevit jako spasitelé seslaní 
z nebes a nastolit diktaturu policejně fašistického státu. Z mírumilovného právníka se náhle 
stává štvanec, nejhledanější člověk planety, pronásledovaný po nejtemnějších koutech Ev-
ropy neviditelnými nepřáteli, s nimiž musí bojovat o holý život podle brutálních pravidel, 
na která by nejraději zapomněl. Současně se však musí vžít do role lovce, který jako jediný 
může postavit hráz nastupující vládě zla. Není nikdo, komu by mohl svěřit zdrcující tajem-
ství, a jeho přežití závisí pouze na tom, zda se mu podaří zastavit konspiraci, která svými 
chapadly zasahuje do nejdůležitějších metropolí. Joel Converse ví, že vysvobodit svět ze 
smrtelného nebezpečí může pouze on a žena, kterou kdysi miloval a ztratil...

Eduard Petiška: Martínkova čítanka a dvě klubíčka pohádek
Malý Martínek žije s maminkou a tatínkem v domečku se zahrádkou. S kamarády He-

lenkou a Vítkem, s dědečkem, který k nim přijede na návštěvu, s pejskem Hafíkem a kočič-
kou Bělinkou poznává svět kolem sebe. Děje se tu tolik zajímavých věcí! Kluci se rozhodnou 
upéct dort, Martínek s tatínkem sází jabloňku, vypořádá se se strachem z kamenného psa 
a nechá si statečně spravit děravý zoubek. A to není zdaleka všechno - kromě Martínkových 
dobrodružství čekají na děti i dvě klubíčka pohádek!

Zdeněk Svěrák: Jaké je to asi v Čudu?
Chcete vědět, jaké je to asi v Čudu? Tušíte, proč se Bohouškovi říká Radovan? A jaké 

dobré vtipy zná pan Dufek? Právě vám je určena kniha plná povídek, pohádek a textů zná-
mých písniček Zdeňka Svěráka s hravými ilustracemi Vlasty Baránkové, která zaručeně po-
těší všechny děti do 100 let.

Celou nabídku knih můžete najít  v on-line katalogu na www.brezolupy.knihovna.info.
A nebo hurá do knihovny, která je pro všechny otevřena každé úterý a pátek vždy od 

15.00 do 18.00 hodin a nachází se v budově zdravotního střediska /vchod od parku/.
Olga Rosíková, knihovnice
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Zahrádkář v září
V září již končí sklizeň většiny zeleninových druhů. Plo-

dovou zeleninu sklízíme, dokud nepřijdou první mrazíky. 
Před příchodem mrazíků můžeme ještě sklidit zelené, ale 
zdravé plody rajčat. Když chceme, aby dozrály, přeneseme 
je do místnosti s pokojovou teplotou. Uchovávat můžeme 
i tykve a to v suchých místnostech (ne ve sklepě). Uchová-
vat můžeme i plody cuket, které mají tvrdou pokožku. Sklízíme listovou a stonkovou zeleni-
nu jako saláty, fenykl sladký, řapíkatý celer a další. Pekingské zelí můžeme sklízet i později. 
Až koncem měsíce nebo v říjnu sklidíme kořenovou a košťálovou zeleninu na uskladnění. 
Se sklizní celeru hlíznatého nepospícháme, protože hlíza narůstá v září. Vhodná doba skliz-
ně celeru je, když listy poléhají a řapíky praskají. V září ještě můžeme vysévat ředkvičku 
(přikryjeme ji netkanou textilií), ozimý špenát, kopr, polníček, pro sklizeň v jarním období. 
Plochy po sklizené zelenině osejeme zeleným hnojením. Vhodná k zelenému hnojení je 
svazenka vratičoslistá, která rychle roste. Rostliny k zelenému hnojení posečeme v říjnu, 
listopadu a zakryjeme až po jejich zavadnutí. V tomto měsíci ještě podle potřeby zaléváme 
listovou zeleninu, celer, plodovou zeleninu a vysazené ozimé odrůdy zeleniny. Zeleninu již 
nepřihnojujeme!

Nově založené prostory jahod pravidelně zavlažujeme a odplevelujeme. Sklízíme plod-
nější odrůdy ostružin, průběžně též sklízíme až do zámrazu maliny plodící na jednoletém 
výhonu. Pokračujeme ve sklizni pozdních odrůd slivoní. V průběhu září zrají pozdní až 
velmi pozdní odrůdy (DOMÁCÍ VELKOPLODÁ, ELENA, PRESENA aj.) Sklízíme i pozd-
ní a velmi pozdní odrůdy broskvoní (CREST-HAVEN, DIANA aj.) U slivoní i u broskvoní 
kontrolujeme příznaky šarky na plodech, případné napadené stromy bez odkladu likvidu-
jeme. Pokračuje sklizeň jablek. Zrají podzimní odrůdy (DIADÉM, DESERT aj.), které na 
skládce vydrží dle odrůdy od několika týdnů do dvou měsíců. Následují další nejprve raně 
zimní (SELENA, PRIMA apod.) a později pozdně zimní odrůdy (GOLDSTAR, TOPAZ, 
BIOGOLDEN aj.) Zvláště u zimních odrůd je velmi důležité správně určit vhodnou dobu 
sklizně. Plody sklízíme, až jde oddělit stopka od plodonoše a jadérka začínají nahnědávat.  
Zrají i podzimní odrůdy hrušek a později i zimní (ERIKA, BOHEMICA aj.) Ovoce pro 
dlouhodobé skladování by mělo být bez vady. Začíná i sklizeň vlašských ořechů. Tyto jsou 
zralé, jakmile praskne rubina (zelené oplodí) na skládce ořechy očistíme a necháme řádně 
vysušit na světlém, suchém a větraném místě. Skladujeme pak na suchém, vzdušném, ale 
chladnějším místě. Zrají i lískové ořechy. Sklízíme je v době, kdy jdou oříšky snadno vylu-
povat z punčošek. Dosušíme a skladujeme podobně jako ořechy vlašské. Stále sledujeme 
výskyt mšic na nejrůznějších ovocných plodinách, při větším napadení provedeme zásah 
vhodným pesticidem.

V tomto období vysazujeme jehličnany a stálezelené dřeviny pěstované v kontejnerech. 
Je-li velmi sucho, zaléváme nové i starší výsadby dřevin zvláště jehličnanů. Náchylné okras-
né dřeviny přihnojujeme hnojivem bohatým na draslík. Odstraníme suché stonky trvalek. 
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EKOLAMP INFORMUJE
Vysloužilé úsporné žárovky patří do sběrných nádob, aby nezamořily životní prostředí
Pokud úsporné žárovky skončí v odpadu místo ve specializované sběrné nádobě, předsta-

vují ekologickou hrozbu. Obsahují totiž malé množství toxické rtuti. Podle odhadu jí ročně 
skončí na skládkách desítky kilogramů. 

„Úsporky“ do koše nepatří
Když doslouží klasická wolframová žárovka, obvykle putuje do koše. V domácnostech 

však „wolframky“ postupně nahrazují úsporné zdroje: zejména úsporné kompaktní či line-
ární zářivky. Ty ale obsahují velmi malé množství toxické rtuti. Vydrží svítit mnoho let a spo-
třebují až o 90 % méně elektřiny než klasické žárovky. Když ale doslouží, nesmějí se vyhodit 
do koše, je potřeba odevzdat je k odborné recyklaci, kterou zajišťuje kolektivní systém EKO-
LAMP. EKOLAMP v rámci zpětného odběru zdarma sbírá a recykluje nejen světelné zdroje, 
ale i průmyslová svítidla.

Při náhodném rozbití zářivky stačí místnost dobře vyvětrat, střepy zamést a odvézt do 
sběrného dvora.

„Při ukládání většího množství úsporných světelných zdrojů na skládkách komunální-
ho odpadu dochází k únikům rtuti do ovzduší nebo do půdy a vody,“ vysvětluje Matěj Man 
z organizace Arnika. Vyšší koncentrace rtuti mohou znečistit půdu i vodu, v níž se rtuť může 
transformovat do organické formy, která je obzvláště nebezpečná pro nervovou soustavu.

Kam s nefunkčními úspornými zářivkami
Vysloužilé zářivky je třeba odnést do sběrného dvora, nejbližší 

prodejny elektra či do takzvaných malých sběrných nádob, kte-
rých EKOLAMP rozmístil již více než 1700 a každý rok přibývají 
další. Nacházejí se v obchodních centrech, úřadech a řadě fi rem. 
Více informací o rozmístění sběrných nádob a správné likvidaci 
úsporných žárovek se dovíte na www.ekolamp.cz.

Obec Březolupy má malou sběrnou nádobu umístěnou ve 
sběrném dvoře. Sběrný dvůr, který se v Březolupech nachází 
v areálu Podzámčí čp. 91 a je otevřen ve středu od 15.00 – 17.30 
hodin a v sobotu od 8.00 do 10.30 hodin, v době zimního času 
pouze ve sobotu. 

Vysazujeme cibuloviny, především hyacinty, krokusy, ladoničky, ladoňky, modřence, puški-
nie, řebčíky a tulipány. Hloubku výsadby volíme dle velikosti cibulí. Do domu přemístíme 
pokojové letněné rostliny. Ostříháme odkvetlé muškáty a přeneseme truhlíky na zimoviště. 
Muškáty řízkujeme. Sekáme trávník v chladnějších oblastech naposledy a pohodíme ho 
slabou vrstvou kompostu. Do jara se z něj uvolní většina živin. Podzim je také ideální na 
drobné i větší zahradní stavební práce. Můžeme začít se stavbou skalky, zahradních cest 
i s opravou či výměnou oplocení.

Váš přítel Zahrádkář
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Zahájení nového školního roku 
2014/2015 v Základní škole 
a Mateřské škole Březolupy
Po dvou nejkrásnějších měsících v roce přišlo opět 1. září, začátek nového školního 

roku. V místní hale se  sešli chlapci a děvčata, paní učitelky, rodiče a pan starosta, aby 
školní rok slavnostně zahájili. V úvodu všechny přítomné přivítal pan zástupce školy 
Pavel Masařík, slavnostní projev přednesla paní ředitelka školy Miroslava Chlachulo-
vá. V první části svého vystoupení vzpomněla na uplynulé prázdniny. Představila žáky 
1.třídy, seznámila je s třídní paní učitelkou a  rodiče prvňáčků  vyslechli několik důle-
žitý rad. 

V další části projevu byli všichni seznámeni s organizací školy.Počet žáků k 1.září 
v základní škole je 183 v devíti třídách. Kromě žáků z Březolup navštěvují školu žáci ze 
Svárova, Březnice, Bohuslavic u Zlína, Šarov, Bílovic, Zlámance, Vápenic a Částkova. 
V mateřské škole je 73 dětí ve třech třídách. 

2.a 3. třída základní školy a 3 třídy mateřské školy  jsou v budově mateřské školy, 
ostatní třídy jsou v hlavní budově školy. 

Ze slavnostního zahájení školního roku 2014-2015 dne 1.9. v hale. 
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Organizace nového školního roku
1.třída  - třídní učitelka  Blanka Zábojníková, 22 žáků
Novými žáky školy jsou Ema Batoušková, Radim Blažek, Tomáš Buchta, Michal Če-

vela, Kristýna Čejková, Barbora Čiháková, Amálie Gajdošíková, Michaela Hrabcová, 
Lucie Hubáčková, Veronika Hubáčková, Radek Jančara, Sofi e Keslerová, Rozálie Laci-
nová, Michal Němec, Lukáš Paĺo, Barbora Popelková, Vít Petrželka, Tomáš Řezníček, 
Simona Soukupová, Lukáš Trucla, Vincent Vyoral, Matěj Zálešák.  

2. třída  - třídní učitelkou je paní učitelka Hana Hubáčková, počet žáků ve třídě je 24
3. třída s třídní paní učitelkou   Yvonou Kolůchovou,  má žáků 22
4. třída -  třídní učitelkou je paní učitelka Andrea Kubáňová,ve třídě je 17 žáků
5. třída s třídní paní učitelkou Hanou Stiglerovou , počet žáků ve třídě je 26
6. třída -  třídní učitelkou je  paní učitelka Pavla Matulíková, počet žáků je 19
7. třída -  třídní učitelkou je  paní učitelka Eva Novotná, počet žáků ve třídě je 15
8. třída - třídní učitelkou je paní učitelka Jana Otrhálková, počet žáků je 20
9. třída - třídní učitelkou je Radmila Mikulincová,  počet žáků ve třídě je 18 
Bez třídnictví je paní učitelka Věra Gřešáková.
Výchovnou poradkyní je  paní učitelka  Radmila Mikulincová.
Školním metodikem prevence je paní učitelka Eva Novotná.
Školní družinu povede paní vychovatelka Petra Velísková

O letošní prváčky se postará paní učitelka Mgr. Blanka Zábojníková. Přejeme žákům, a 
samozřejmě i paní učitelce, stejně jako všem ostatním v naší  základní a mateřské škole, 

úspěšný školní rok.
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V mateřské škole je vedoucí učitelkou Dagmar Zatloukalová. V jednotlivých třídách 
pracují paní učitelky – Lenka Halámková, Aneta Kopecká, Jitka Mizerová, Markéta Šo-
hajková a Lucie Kapinusová.

Mezi správními zaměstnanci a zaměstnanci kuchyně ke změnám nedošlo.
Chod budovy ZŠ zabezpečí pan školník Josef Opravil, o pořádek a úklid bude pečovat 

paní Marie Křižková, paní Ludmila Říhová a paní Marcela Kalašová. O stravování ve 
školní jídelně se budou starat paní Dagmar Čejková, jídla v základní škole budou připra-
vovat paní kuchařky Marie Juřenová, Dagmar Truclová a Pavla Stodolová. Jídla v mateř-
ské škole budou připravovat Jitka Omelková a Marie Křižková.

Za provoz haly, ve které probíhají hodiny tělesné výchovy, bude zodpovídat paní Sta-
nislava Šebestová.

Na závěr  projevu paní ředitelka žáky krátce seznámila s náplní práce v novém škol-
ním roce.

V první řadě je to plnění výchovně - vzdělávací oblasti podle Školního vzdělávací-
ho programu „Škola pro život“, kam patří zvládnutí předepsaného učiva v jednotlivých 
předmětech. Tato činnost bude doplněna a obohacována o návštěvu divadel, koncertů, 
fi lmových představení, návštěvy muzeí, návštěvy výstav, knihoven,exkurze a  v závěru 
školního roku o školní výlety. Žáci 2., 3.třídy  absolvují  výcvik plavání. Žáci 7. a 8.třídy  
absolvují  lyžařský výcvikový kurz. Pro volný čas dětí bude nabídnuta zájmová činnost. 
Pracovat mohou žáci v kroužcích - tanečním, českého jazyka, fl orbalu, hra na fl étnu. Pro 
žáky 1. až 6.třídy bude zajištěna výuka náboženství.Všichni žáci se během školního roku 
mohou zapojit  do různých soutěží a olympiád. Z mimoškolních akcí se uskuteční Vánoč-
ní  jarmark, Den matek a Den dětí.

Během školního roku se žáci opět zapojí do projektů Finanční gramotnosti, Čtenářské 
gramotnosti, Ekoškoly, Recyklohraní, Školní mléko a Ovoce do škol. Škola se zapojí do 
Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost a do projektu zaměřeném 
na jazykové vzdělávání žáků a pedagogů.

Na závěr projevu popřála ředitelka školy všem úspěšný školní rok. 
Zpracovala Mgr. Miroslava Chlachulová

Volby do zastupitelstva obce 
Březolupy 10. a 11. října 2014 
Volby se uskuteční v pátek dne 10. října 2014 od 14.00 hodin do 22.00 hodin a v so-

botu dne 11. října 2014 od 8.00 hodin do 14.00 hodin v přízemních učebnách Základní 
školy v Březolupech čp. 134.

Volební okrsek č. 1: voliči s trvalým pobytem ve východní části katastru obce Březolupy
Volební okrsek č. 2: voliči s trvalým pobytem v západní části katastru obce Březolupy.
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Voliči bude umožněno hlasování poté, prokáže-li svou totožnost a státní občanství 
České republiky, popřípadě státní občanství státu, jehož občané jsou oprávněni volit na úze-
mí České republiky. Totožnost a státní občanství prokáže volič občanským průkazem nebo 
cestovním pasem České republiky, jde-li o cizince, průkazem o povolení k pobytu.

 
Každému voliči budou dodány nejpozději 3 dny přede dnem konání voleb hlasovací 

lístky. Ve dnech voleb může volič obdržet hlasovací lístky i ve volební místnosti. 

Přenosnou urnu lze objednat na Obecním úřadě Březolupy, tel. 572 580 116 a v den 
voleb u okrskové volební komise v místě konání voleb a to i telefonicky 572 580 138.

Zapisovatelkami okrskových volebních komisí /OVK/ jsou jmenovány:
zapisovatelka OVK č. 1 : Stanislava Šebestová
zapisovatelka OVK č. 2 : Martina Urbancová

Minimální počet členů OVK č. 1 byl stanoven na 8 členů (včetně zapisovatelky), OVK 
č. 2 byl stanoven na 8 členů (včetně zapisovatelky).

Všechny potřebné informace k volbám do zastupitelstev obcí naleznete na webových 
stránkách Ministerstva vnitra ČR:  www.mvcr.cz  (v sekci informační servis – volby – volby 
do zastupitelstev obcí). 

Informace jsou zveřejněny i na webových stránkách obce www.brezolupy.cz a kompletní 
kandidátní listiny za obec Březolupy naleznete na webu ČSÚ www.volby.cz , kde budou ihned 
po zpracování výsledků zveřejněny i výsledky voleb.

Případné další dotazy týkající se voleb v obci Březolupy vám rádi sdělíme:
Obecní úřad Březolupy, čp. 90, 687 13 
Martina Urbancová tel. 572 580 116, matrika@brezolupy.cz, obec@brezolupy.cz 

Jednotlivým volebním seskupením v naší obci bylo vylosováno jejich pořadí (čísla) na 
volebních lístcích a to následovně: Česká strana sociálně demokratická – ČSSD (1), Křes-
ťanská a demokratická unie – Československá strana lidová – KDU-ČSL (2), Nezávislí 
z Březolup I. (3), Nezávislí z Březolupy II. (4), Sdružení technických sportů a činností – 
STSČ (5).  Oslovili jsme je s žádostí o poskytnutí kandidátních listin a také informací pro 
své voliče. V pořadí dle vylosovaných čísle jejich příspěvky dále zveřejňujeme:
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Křesťanská a demokratická unie 
– Československá strana lidová

Do voleb do zastupitelstva naší obce nabízíme tyto kandidáty:

1 Mikulincová Radmila Mgr. 44 let BEZPP učitelka  Březolupy
2 Stuchlík Pavel 40 let BEZPP technik  Březolupy
3 Křižková Marie 52 let BEZPP účetní  Březolupy
4 Hoferek Jaroslav 50 let KDU-ČSL elektromontér Březolupy
5 Polášková Věra Mgr. 46 let BEZPP učitelka  Březolupy
6 Hubáčková Marie 48 let BEZPP zdravotní sestra Březolupy
7 Šišák Ivan 64 let BEZPP v důchodu Březolupy
8 Šopíková Jarmila 48 let BEZPP administrativní 
     pracovnice Březolupy
9 Jurčík František 56 let BEZPP technik  Březolupy
10 Kaňovská Marie 60 let BEZPP v důchodu Březolupy
11 Hoferková Alena 44 let BEZPP operátorka Březolupy
12 Kavková Jitka 42 let BEZPP prodavačka Březolupy

Práce v obecním zastupitelstvu je služba, servis ostatním občanům. Nabízíme tyto 
naše spoluobčany, kteří jsou ochotni pomoci v nelehké práci obecních zastupitelů.  
Naše krásná obec si zaslouží, aby se i nově zvolený kolektiv skládal z lidí rozvážných 
a zodpovědných.   V rozhodování a hlasování o různých záležitostech by nemělo jít 
o získání prospěchu pro určitou skupinu, ale vždy by mělo jít o obecně prospěšné 
rozhodování.  To je to nejtěžší.  Každý zastupitel musí být tolerantní, musí zkoumat 
projednávané úkoly a řešit je co nejlépe ve prospěch všech obyvatel. 

Jaké nesnáze, problémy v budoucím volebním období nastanou, to nikdo neví.

Bude na zvolených zástupcích, aby rozhodovali s odvahou, rozvahou, klidem 
a dobrým svědomím.

Marie Šišáková
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NEZÁVISLÍ Z BŘEZOLUP I. 
a NEZÁVISLÍ Z BŘEZOLUP II.

V pátek a sobotu 10. a 11.října 2014 proběhnou i v naší obci komunální volby, jenž stanoví  
složení obecního zastupitelstva a to následně ze svých řad vybere  užší vedení obce pro nad-
cházející  4 roky. Již popáté, Vám voličům, nabízíme ke zvážení a případnému zvolení naše 
kandidáty na dvou úzce spolupracujících  kandidátkách pod názvem Nezávislí z Březolup I.
 a Nezávislí z Březolup II. (pro pořádek uvedu, že pro volby v roce 1998 byly kandidátky 
pod jinými názvy). 
Než se vrhneme na hodnocení uplynulého a nástinu budoucího volebního období, do-
volím si jménem obou kandidátek poděkovat všem (ať již zastupitelům z jiných volebních 
seskupení, spolupracovníkům a zaměstnancům obce, ale také samozřejmě místním spol-
kům a občanům), kteří nám byli nápomocni při našem složitém a především odpovědném 
úkolu, jenž vedení obce s téměř 1.700 obyvateli bezesporu je. Samostatně bych chtěl podě-
kovat zastupitelce paní Mgr. Janě Otrhálkové, která se z rodinných důvodu rozhodla již dále 
nepokračovat a na naší kandidátce ji tudíž nenajdete. Jana Otrhálková je zastupitelkou od 
roku 2002, v období let 2002-2010 pracovala jako předsedkyně Sboru pro občanské záleži-
tosti. Za její práci pro naši obec jí i touto cestou děkujeme. Snad ji, co se týká zastupitelstva  
či jiných aktivit  obce, nevidíme naposledy. 
Našich 10 zastupitelů, kteří dostali zastupitelský mandát ve volbách v roce 2010, stejně jako 
celé zastupitelstvo, se dle našeho názoru vypořádalo s nástrahami a úkoly z posledních čtyř 
let úspěšně a se ctí. Spolupráce mezi všemi zastupiteli byla, s ohledem na to co se dělo a děje 
v jiných obcích, vzorová a to, že jsme táhli za jeden provaz, se zcela jistě odrazilo, mimo jiné, 
i ve výsledcích obce. Jedná se zejména o poměrně velký počet realizovaných investičních, 
povětšinou nad rámec běžných příjmů obce, dotačních akcí,  téměř nulové zadlužení obce 
(k 31.12. bude zbývat k doplacení z úvěru ze stavby ČOV 2008-2009 v celkové výši 8,7 mil. 
Kč necelý 1,0 mil. Kč) a  zůstatek na obecním „účtu“ ve výši téměř 10,0 mil. Kč. 
Poslední dva, tři roky se ovšem také začaly ozývat hlasy o nekoncepčnosti či nesmyslnosti 
některých projektů a to i těch „historických“. Trochu tomu nerozumíme, že až nyní po 16-ti 
letech, se začaly ozývat takovéto hlasy, jednu dobu si kontroloři na našem úřadu, resp. obci, 
podávali kliku od dveří a pan starosta byl dokonce na základě podnětu z naší obce vysvět-
lovat na Policii ČR určité záležitosti, které někomu nedaly  „jistě v dobrém úmyslu“  spát. 
Domníváme se, že tyto snahy byly a jsou vedeny neuspokojenou skupinkou osob, která 
k sobě strhla nic netušící nespokojené. I s těmito skupinami, osobně tedy musím říci, že 
především s těmi nespokojenými, chceme, pokud získáme mandáty a budeme se podílet na 
vedení obce i pro další volební období, najít společnou řeč. To ovšem platí  za předpokladu, 
že výstupy z této společné řeči budou realizovatelné a především ku prospěchu celé obce, 
resp. většiny, a to i z dlouhodobějšího hlediska.
Koneckonců, zda se jednalo o účelné a smysluplné projekty můžete posoudit sami, zde 
pro připomenutí výčet těch nejdůležitějších za období 11/2010-11/2014: Statické zajiš-
tění pilíře na zámku, Komunitní kompostárna včetně vypanelování příjezdu, Lesní tech-
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nika, Navýšení kapacity MŠ, Traktorová sekačka + úpravy v zámeckém parku, Domovní 
kompostéry, Průzkumy Podzámčí, místní komunikace Nad školkou, Ke školce, U pálenice 
a Velká Ulička, Chodník dědina,  Zádlažba a chodník podél MK pode Drahy, 2x přechod 
pro chodce přes II/497, plovoucí čerpadlo, kotelna ZŠ, Bufet za halou, Projekt péče o stro-
my, Rekonstrukce VO, Revitalizace centra obce, Dětská hřiště, Most na Zelnici, Polní cesty 
a protierozní opatření Šraňky, Chodníky podél zámeckého parku (včetně VO) a ke Kardan 
servisu, projektové dokumentace např. na rekonstrukci místních komunikací a chodníků, 
výkupy nemovitostí (např. pozemky Zelnice, vedle ČOV a RD vedle bytového domu Stará 
pošta), součinnost s ŘSZK při silnici Březolupy-Šarovy a mnoho jiného! 
Rádi bychom také podotkli, že dotace na investiční akce zajišťované naší obcí činily za mi-
nulé volební období něco málo přes 17,0 mil. Kč, což činí každoroční přilepšení k běžným 
daňovým příjmům obce  asi o 28%.
Myslím si, že k tomu, co bylo, by možná i stačilo. Nyní k tomu, co bude, resp. lépe, co by-
chom chtěli, neboť co bude, neví přirozeně nikdo. I pro další volební období chceme být ti, 
kteří dbají na dobrou spolupráci v rámci zastupitelstva, spolupráce obce s místními spolky 
(dříve jsme nazývali složkami) a samozřejmě obce a obecního úřadu s občany. Chceme být 
těmi, kteří dbají na to, aby osobní zájmy, resp. zájmy úzké skupinky osob, nezvítězily nad 
zájmy a potřebami celé obce. Pokud získáme ve volbách dostatečný mandát, chceme se i na-
dále podílet na přímém vedení obce v rámci rady obce, z pozice místostarosty či starosty. Je 
připraveno mnoho akcí, na jejichž přípravě jsme se přímo podíleli a rádi bychom je dotáhli 
do úspěšného konce, případně alespoň podstatně k němu posunuli. 

Nezávislí z Březolup I.
Kandidát

Povolánípoř.
číslo příjmení, jméno, tituly věk

1 Kukla Petr Ing. 44 podnikatel
2 Bařica Stanislav 55 kontrolor
3 Gregorová Jana Mgr. 43 učitelka
4 Andrýsek Zdeněk 63 důchodce
5 Berecka Radek Ing. 43 technik
6 Zůfalá Věra 52 zubní technik
7 Hrabec Radomil 40 automechanik
8 Rosíková Olga 48 vedoucí prodejny
9 Hubáček Josef 65 důchodce
10 Hanáčková Zdeňka 54 vedoucí prodejny
11 Hubáček Jindřich 43 podlahář
12 Juřena Vlastimil 53 tesař



-23-

Březolupský zpravodaj 

13 Provazníková Emilie 69 hudebnice
14 Trucla Rudolf 42 malíř
15 Hoférek Milan 59 řidič

Nezávislí z Březolup II.
Kandidát Povolání
poř.
číslo

příjmení, jméno, tituly věk

1 Hoferková Stanislava 
JUDr.

55 advokátka

2 Andrýsek Josef 72 důchodce
3 Hubáček Pavel Mgr. 39 úředník
4 Hubáček Radim Ing. 46 projektant
5 Hubáček Stanislav Ing. 39 technik
6 Bernatík Milan 54 podnikatel
7 Řezníčková Lea 39 skladnice
8 Křenová Dana 49 pracovník v soc. službách
9 Hybler Jiří 34 seřizovač
10 Říhová Jana Ing. 39 ekonomka
11 Arnošt Rudolf 56 technik
12 Hovorka Stanislav 67 důchodce
13 Hubáček Lubomír 50 skladník
14 Blaha Marek 39 podnikatel
15 Hrabica Vlastimil 53 podnikatel

Po obci je toho nachystáno, resp. je v  přípravě, hodně, potřebného přirozeně ještě více. 
Z těch důležitějších akcí uvedu např. dostavbu ČOV a kanalizace pro zbývajících cca 25% 
obyvatel, projekt na Revitalizaci rybníka Hluboček a jeho okolí. Ve stavebním povolení,  
případně naprojektováno, máme rekonstrukce místních komunikací  Žleby, Kozina, Pod 
kaštany, Nad Hřbitovem, Dolní Šraňky a chodník Na Zápolí podél silnice II/497. V územ-
ním rozhodnutí máme Podnikatelský inkubátor řemesel v rámci průmyslové zóny ČOV, 
připravujeme rozsáhlejší rekonstrukci veřejného osvětlení, po revizních skříních bude na 
řadě vzdušné vedení (některé vzdušné úseky se ve spolupráci s E.ONem připravují na po-
ložení do země), vystrojení sloupů apod.. Pozemkovými úpravami jsme získali územní roz-
hodnutí pro tzv. společná zařízení (polní cesty, protierozní opatření, stromořadí, biotopy, 
poldry apod.).  V letošním roce se pak dokončují akce KPÚ (zajišťuje Pozemkový úřad) 
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„Polní cesty + protierozní opatření Šraňky – Nad Uličkou“ a také „Polní cesta + most na 
Zelnice a protierozní opatření“. Budeme navrhovat zpracování projektové dokumentace na 
Polní cestu a stromořadí Chrástka (od silnice II/497, kolem myslivecké chaty, až za třešňo-
vou alej včetně její revitalizace).
V příštím roce se má dokončit projekt Revitalizace centra, který v současné době pokračuje  
výstavbou nového parkoviště před ZŠ a farou, chodníky směrem ke kempu, pod kaštany 
a u kostela stejně jako revitalizace památníků obětem světových válek (příští rok to bude 
70 let od  osvobození). 
Další prostranství, které chceme připravit k revitalizaci je okolí hlavní autobusové zastávky 
včetně čekárny a zpevněných ploch tak, aby byly vhodně provázány např. i  oba parky.
Chtěli bychom navázat na provedené průzkumy Podzámčí a zrealizovat alespoň nejnutněj-
ší, „havarijní“ opatření v oblasti statiky objektu  (zpracovává se prováděcí dokumentace). 
U zámecké budovy, obdobně jako u Podzámčí, nás čeká rozhodnutí, jak s ní dále naložit 
z pohledu jejího účelného využití.
Již delší dobu máme na stole záměr, resp. projekt, na rekonstrukci víceúčelové haly, kde 
po získání fi nancí na revitalizaci území za halou (tanečňák, místní komunikace za halou, 
altán + následná dostavba „bufetu“),  zateplení a výměnu oken, jíž předcházela výměna 
krytiny  doplněnou následně o zateplení jeviště, nás čeká rekonstrukce interiéru naší haly. 
Jedná se především o sociálky, samotný hlavní sál a také např. nouzové osvětlení , ozvučení, 
osvětlení a audiovizuální techniku na jevišti apod..  Rovněž chceme pokračovat v projek-
tu Bytových domů Za ohradů. Oproti stávajícím obecním bytovým domům (Stará pošta 
a Místní hospodářství), by už měly plnit funkci pro dlouhodobější bydlení i vícečetných 
rodin opět s důrazem na nízkoenergetický standard bydlení. Snad se nám podaří posunout 
kupředu jednání s vlastníkem pozemků v části obce za pálenicí, kde by do budoucna mohla 
vzniknout obdobná zástavba jako před ní, máme rozjednánu změnu územního plánu pro 
stavbu rodinných domů Nad Uličkou, v lokalitě U Remíze se nám zatím nepodařilo nalézt 
s vlastníkem pozemku a potenciálním spoluinvestorem společnou řeč. 
Nezapomeňme také i na povinnou, většinou 5-ti letou,  udržitelnost již zrealizovaných 
dotačních projektů. I zde je nutno se soustředit a nic nepodcenit tak, aby nedocházelo 
k vratkám dotace i s případným možným penále.  
S využitím institutu např. Veřejné služby, Veřejně či Obecně prospěšných prací  a přiroze-
ně také zaměstnanců obce, chceme i nadále min. udržet stávající kvalitu a rozsah údržby 
obecních objektů, infrastruktury (letní i zimní) či obecní zeleně, stejně jako drobné „služ-
by“, které občanům nabízíme (např. sběrný dvůr, stavebniny, hnoják, obecní „policajt“, pro-
dej trnek či dřeva apod.). S využitím např. nové techniky či částečných úvazků, bychom 
chtěli například zvládnout údržbu různých pro krajinu významnějších remízků či alejí 
mimo obec. Chceme také více rozvinout projekt „výpůjčka remízků“ či výstavba turistic-
kých altánů, nově uvažujeme o „veřejné“ lavičce a jiném. 
Rovněž systém obecních dotací a podpor  (příspěvek  na rekonstrukci chodníku před vjez-
dem či na rekonstrukci RD, příspěvek občanům pro využívání služeb Charity UH) bychom 
chtěli min. udržet.
I nadále chceme bez emocí,  odpovědně ve vztahu k riziku a pravděpodobnosti vzniku ško-
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dy na zdraví či majetku, s ohledem i na např. fi nanční nákladnost a samozřejmě ve spolu-
práci s patřičnými odborníky, včetně místního sdružení ochranářů, rozhodovat o údržbě  
či případném kácení obecních stromů. V přípravě (část možná i letos) je i výsadba dřevin 
v centru obce, ale také např. na části skládky  (na té již zrekultivované). Již samozřejmostí je 
pro nás, ve spolupráci s lesním hospodářem, údržba a investice do obecních lesů a důležitá 
je pro nás i komunitní kompostárna a zajištění jejího provozu.  
Naší pozornost si zaslouží zcela jistě i knižní fond  či vnitřní vybavení naší knihovny. Také 
hasičské zásahové vozidlo z  roku 1976 nám nejspíše nebude sloužit věčně a je třeba se 
podívat po nějakém, asi ne úplně novém, ale každopádně mladším.
Rovněž chceme ctít a udržovat v aktuální podobě strategické a rozvojové dokumenty naší 
obce  jako jsou územní plán, komplexní pozemkové úpravy, místní program obnovy ven-
kova apod.. 
Personálně a materiálně zajištěný Obecní úřad by měl být  i v nadcházejícím volebním 
období místem, kde se náš občan necítí jako u cizích.  Profesionální a také lidské vyřízení 
úřední záležitosti v rámci náplně našeho OÚ (včetně matriční agendy, CZECH POINTU 
aj.) považujeme za samozřejmost, stejně tak jako pondělky a středy do 17.30 hod. Rovněž 
boj za udržení matriky, úplné základní školy, pošty v Březolupech nebo Stavebního úřadu 
v Bílovicích je permanentní záležitostí i pro další zastupitelstva. Na druhou stranu např. 
návrat dětského lékaře na březolupské zdravotní středisko – to je opravdu těžká otázka a její 
vyřešení je zatím bohužel v nedohlednu. 
Důležitá pro nás je a bude i spolupráce s ostatními, především okolními obcemi. Náš sta-
rosta je zároveň i předsedou Regionu za Moravú, předsedou Místní akční skupiny Dolní 
Poolšaví a např. také členem správního výboru Sdružení měst a obcí Východní Moravy. 
Obec jako taková je členem Svazu měst a obcí ČR a také Sdružení místních samospráv ČR. 
V rámci RZM jsme byli účastnickou obcí na projektu „dětských hřišť“ jehož výsledkem jsou 
tři nová hřiště v naší obci za 4,8 mil. Kč.  Pro další volební období připravujeme obdobný 
projekt pro Cyklotrasy Regionu Za Moravú apod.. V rámci realizace společných zařízení po 
KPÚ máme s obcí Topolnou ve stavebním povolení společný projekt na polní cesty (záro-
veň bude sloužit také jako cyklotrasa) Topolná – Březolupy, který čeká na dotační podporu.  
Obdobně je tomu také v rámci naší místní akční skupiny. V rámci MAS DP bylo ze SZIF 
v rámci naší obce podpořeno několik projektů s dotací v úrovni až statisíců korun. Jednalo 
se např. o rekonstrukci části zámeckého parku s nákupem traktorové sekačky,  rekonstrukce 
veřejného osvětlení,  navýšení kapacity naší MŠ, výměnu oken na pálenici, závlaha fotba-
lového hřiště, rekonstrukce vytápění kostela a jiné. Pro následující programové období  EU 
2014-2020 se má dokonce přísun peněž přes MAS do regionu téměř ztrojnásobit!
Navázali jsme i spolupráci se slovenskýma Brezolupama, několikrát jsme se vzájemně na-
vštívili, upořádali společné akce. Dokonce jsme se již i pokoušeli o společný projekt v rámci 
příhraniční spolupráce (zrcadlové dovybavení našich jednotek SDH - hasiči), zatím bez 
úspěchu.
Samozřejmě chceme i dále úzce spolupracovat s naší základní a mateřskou školou s důra-
zem na zvyšování kvality a rozsahu výuky. Podporujeme nabídky služeb našich školských 
zařízení i pro děti z  okolních obcí, samozřejmě za  předpokladu jejich volných kapacit. 
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I nadále chceme dbát na dostupnost jak početní, tak i časovou, dá se říci služeb pro naše 
děti, resp. jejich rodiče, v podobě provozní doby MŠ, družiny, kroužků při ZŠ apod. Snad se 
nám už konečně podaří tuším po třech bezúspěšných pokusech získat penízky na moderni-
zaci a zkapacitnění naší školní družiny (a to ať již z Programu obnovy venkova kraje či ČR, 
přes naši MAS, případně uzraje doba zrealizovat za „naše“). I nadále chceme ZŠ a MŠ po-
skytovat dostatečné fi nanční prostředky na jejich modernizaci a údržbu, a to jak co se týká 
budov, tak také vnitřního vybavení. Po zateplení a výměně oken budov, po rekonstrukci 
WC na ZŠ, po obnově školního nábytku na nastavitelný nábytek se v současné době rea-
lizuje např. obměna šaten (skříňky místo klecí), investuje se do nových technologií (např. 
interaktivní tabule, datasíť, notebooky, modernizace počítačové učebny apod.). 
Rovněž chceme podporovat zapojení i naší školy do čerpání dotačních projektů, které se 
“motají“ především kolem školení učitelů a  vybavení školy pomůckami. Rádi bychom ve 
spolupráci s okolními obcemi, či v rámci meziobecní spolupráce, získali i školního psycho-
loga, budeme navrhovat a podporovat i sdílené úvazky aprobovaných učitelů na více ZŠ 
apod.. 
Není a nebude nám ani lhostejné co naše děti, ale i důchodci, jedí a kolik to stojí. Stejně 
tak v jakých podmínkách paní kuchařky či paní vedoucí vaří a pracují, stejně jako i ostatní 
nepedagogičtí pracovníci. Rádi bychom více zapojili strávníky, a případně i jejich rodiče, do 
projektu  skolnijidelna.brezolupy.cz .
Je samozřejmostí, že na všech objektech a aktivitách obce dbáme a chceme dbát i na hospo-
dárnost v podobě např. soutěžení cen elektrické energie a plynu (přes komoditní burzu ve 
spolupráci se SMS ČR), modernizaci technologií či stavebních částí objektů (např. zmiňo-
vané výměny armatur veřejného osvětlení, zateplení + výměna oken, modernizace kotelen 
(naposledy kondenzační kotle v MŠ, projekčně připravena je i kotelna MŠ), přechod z do-
dávky tepla na plyn, obměna zářivkových těles a trubic, modernizace spotřebičů ve školní 
jídelně a jiné).
Nesmíme zapomenout ani na tzv. měkké projekty v podobě pořádání, spolupořádání či 
podpory akcí v naší obci. Máme na mysli hody, vánoční jarmark, fašank či různé plesy, 
auto-moto-burzu, ale také jiné kulturní a společenské akce či sportovní klání.
Téměř nakonec jsme si nechali naše místní spolky, jimž za jejich aktivní činnost i touto for-
mou ještě jednou děkuji. Podpora ze strany obce a jejich následná aktivita je pro nás jednou 
z nejdůležitějších oblastí.  Jsme rádi, že jich naše obec má nezvykle mnoho a jsme trochu hrdi 
na to, že se nám podařilo, a snad i daří, realizovat, v rámci možností obce, spravedlivý a účelný 
systém podpory činnosti místních spolků. Ten bychom chtěli i nadále udržet a to jak v oblas-
ti podpory na přímou činnost, tak tzv. jedno-třetinovou podporu investičních akcí. Rozšířit 
bychom ho případně chtěli, v rámci možností jednotlivých dotačních zdrojů včetně např. naší 
MAS DP a také případně obecního rozpočtu (předfi nancování, úvěrování, spolufi nancování, 
půjčky . ..), o výpomoc obce se zajištěním fi nancí na opravu zásadního majetku spolků. Máme 
na mysli např. kabiny místní TJ (zde je zpracován společný projekt na výstavbu přízemních 
kabin, v patře jako rozšíření haly malý sál a šatny (vnitřní propojení s halou)), modernizaci 
auto kempu, aby mohl lépe naplňovat své poslání pro turistiku (projekt - záměr již někdy cca  
2002, součástí byl např. i již zrealizovaný tenisový kurt s umělým povrchem, hřiště na plážový 
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volejbal a jiné), ale také např. modernizaci, resp. výměnu, buňky pro kynology, nádstavbu 
střelnice pro vzduchovkové zbraně  nebo také výpomoc s výstavbou chaty našich turistů. 
A úplně nakonec jsme si nechali výzvu k vaší aktivní voličské účasti v nadcházejících ko-
munálních volbách. Zkuste si ze všech 5-ti kandidátek vybrat, samozřejmě bude pro nás ctí 
a budeme rádi, pokud si vyberete i z našich dvou kandidátních listin. 
Využijte vyjímečné příležitosti,  a pokud to cítíte jako potřebné, vyberte si napříč všech 
kandidátek a svých 15 „křížků“ uplatněte. Netvrdíme totiž, že pouze na našich kandidát-
kách jsou ti praví. Na druhou stranu, na obou z našich kandidátek jsou připraveni vaši spo-
luobčané, kteří jsou ochotni vám, a následně naší obci, nabídnout své služby a zkušenosti 
jak z vedení obce, tak i ze svého občanského, pracovního, sp olkového či rodinného života. 
A za všechny naše kandidáty vám mohu slíbit, že se budeme snažit vaši případnou důvěru 
nezklamat.
Děkuji všem, kteří přijdou k volbám, děkuji všem, kteří odevzdají hlas našim kandidátům  
a děkuji také všem, kteří našli odvahu, napsat své jméno na naši, ale případně i jiné kandidát-
ní listiny, za jejich ochotu. Všem kandidátům přeji v nastávajících volbách, a především pak 
v případné funkci zastupitele, hodně štěstí a povedené práce ku prospěchu celé naší obce.

Za Nezávislí z Březolup I. a Nezávislí z Březolup II.  Ing. Petr Kukla, starosta obce

Sdružení technických sportů a činností 
Březolupy

Kandidáti /všichni bez politické příslušnosti/: 
1. Ing. Jaromír Janát 49 let  analytik/programátor Březolupy 241
2. Ing. Marek Michalík 29 let  programátor  Březolupy 72 
3. Zdeněk Jančara 42 let  OSVČ/ autoškola Březolupy 586
4. Josef Mizera  50 let  OSVČ   Březolupy 146
5. Jiří Michalík  54 let  obráběč kovů  Březolupy 72
6. Rostislav Zůfalý 57 let  servisní technik  Březolupy 136
7. Pavel Řezníček 42 let  elektrotechnik  Březolupy 280
8. Zdeněk Vojtík  50 let  státní zaměstnanec Březolupy 536
9. Jaroslav Juřena 23 let  student   Březolupy 70
10. Radek Ondrašík 40 let  stolář   Březolupy 289
11. Richard Hanáček 44 let  technik    Březolupy 554
12. Miroslav Minařík 33 let  účetní    Březolupy 157
13. Bc. Michal Polášek 29 let  OSVČ   Březolupy 205
14. Jaroslav Gavenda 54 let  autokarosář  Březolupy 237
15. Jan Hubáček  49 let  OSVČ   Březolupy 256

Zmocněnec: Ing. Josef Hanáček, Březolupy 271, 687 13 (člen výboru STSČ)
Náhradní zmocněnec: Břetislav Zajíc, Březolupy 304, 687 13
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Vážení spoluobčané.
Dovolte, abychom Vám představili kandidátní listinu Sdružení technických sportů 

a činností Březolupy a program, se kterým vstupujeme do komunálních voleb 2014. Není 
našim cílem zaujmout prostřednictvím plánů, o kterých víme, že jsou nesplnitelné, chce-
me se podílet na práci ve prospěch všech našich spoluobčanů a na rozvoji naší obce. 
Budeme se vždy chovat zodpovědně ve vztahu k rozpočtu obce a jejím fi nančním mož-
nostem. Pomocí získaných účelových dotací se chceme pokusit nastartovat procesy, které 
bude možné v budoucnu dále rozvíjet a které přinesou prospěch všem.

V minulém volebním období jsme měli v řadách zastupitelstva tři zástupce, z nichž 
jeden pracoval i v radě obce. Také v následujícím volebním období je našim cílem, aby 
v zastupitelstvu byli přítomni členové našeho sdružení, kteří by aktivně prosazovali obec-
ní zájmy. Naší snahou bude získat i zastoupení v radě obce. 
Náš program bychom Vám chtěli stručně představit v celcích podle problematiky:
1. Investiční akce a jejich příprava:
• Budeme podporovat dokončení započatých a rozpracovaných investičních akcí 

z předchozího volebního období. 
• Dlouhodobým a složitým úkolem je vybudování průmyslové zóny u ČOV. Považuje-

me ji za přínosnou, i když za stávajících podmínek nebude její realizace jednoduchá. 
2. Rozvoj bydlení a infrastruktury:
• Podpoříme investice sloužící ke zlepšení kvality a rozvoje bydlení (např. bytové domy 

Za ohradů), občanské vybavenosti a infrastruktury. Obec by měla být místem atrak-
tivním pro nově příchozí spoluobčany, perspektivním pro mladé lidi zakládající rodi-
ny a zároveň klidným pro naše starší spoluobčany.

3. Střed obce:
• Budeme usilovat o budování monitorovacích prostředků určených ke snižování van-

dalismu v obci. Problém bychom chtěli řešit v součinnosti s obcemi sdruženými ve 
svazku Region za Moravú.

• Za nezbytné považujeme vytvoření dlouhodobé koncepce rozvoje centra obce se za-
měřením na přípravu nových projektů a stavebních úprav.

• Chtěli bychom prosazovat vybudování nové zastřešené čekárny u hlavní autobusové 
zastávky směrem na Uherské Hradiště a úpravu jejího okolí. 

• Chceme přispět k hledání řešení při využití zámecké budovy a podzámčí.
4. Informace a jejich dostupnost:
• Dále je naším cílem zlepšit dostupnost informací o připravovaných záměrech obce 

a zpracovaných projektech. Nejen prostřednictvím obecních webových stránek 
a zpravodaje, ale i jejich vizualizací (zobrazením) na informačních tabulích, nebo 
u jednotlivých staveb. 

• Považujeme za vhodné zlepšit systém zpřístupnění a zveřejňování informací a vybra-
ných dokumentů (a to převážně na webu obce). 

5. Navázání na aktivity a práci STSČ:
• Budeme pokračovat v pořádání AUTO-MOTO-Burzy. S její organizací máme mno-

haleté zkušenosti a je to i jedna z možností pro místní složky, jak získávat prostředky 
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do svého rozpočtu. 
• Našim trvalým cílem je podporovat a rozvíjet sportovní a zájmovou činnost dětí 

a mládeže v obci. V oblasti technických sportů a činností, jako je motorizmus, mo-
delářství, střelectví aj. disponujeme zázemím i mnohaletými zkušenostmi vedoucích 
a trenérů.

• Dlouhodobě se STSČ zabývá přípravou úprav okolí plochodrážního stadionu a fot-
balového hřiště, aby svým charakterem vhodně navazovalo na revitalizovaný prostor 
za halou. Plánujeme odhlučnění jeho severní strany a opatření k zamezení venčení 
a volného pobíhání domácích mazlíčků.

6.  Škola:
• Jednou z našich stávajících priorit je věnovat pozornost škole a předškolnímu zařízení 

a ve spolupráci s jeho vedením řešit problémy, požadavky a cíle jeho dalšího rozvoje.
• Vnímáme možný problém s kapacitou při umísťování dětí z okolních vesnic do před-

školního zařízení a budeme se podílet na jeho řešení.
7. Sport a volnočasové aktivity:
• Budeme podporovat aktivity místních složek a spolků, v oblastech jejich činností, kul-

tury, sportu, folklóru, práce s mládeží a dětmi v obci. K tomuto účelu chceme pokra-
čovat v uplatňovaném systému dotací z rozpočtu obce. 

• Zaměřit bychom se chtěli také na lepší využívání sportovních areálů (především kur-
tů). Cílem je vrátit zpět aktivity, za kterými odjíždí naši občané mimo obec. 

• Budeme podporovat rozšiřování a propojování sítě cyklostezek, hlavně směrem na 
Uh. Hradiště. 

8. V oblasti životního prostředí:
• Budeme se věnovat konkrétním problémům, např. rybníku Hluboček. Vzhledem 

k riziku bleskových povodní považujeme za nezbytné odborné posouzení rozsahu 
a naléhavosti oprav jeho hrází a technických zařízení.

• Preferujeme postupnou péči a obnovu dřevin s včasnou náhradou stárnoucích stro-
mů. Postupnou a plynulou obnovu považujeme za šetrnější, než masivní kácení s ná-
slednou hromadnou výsadbou. 

9. Historie a památky:
• Pokusíme se o rozšíření zájmu občanů o historii obce, její nemnohé památky a nut-

nosti péče o ně. 
 
Závěrem bychom chtěli poděkovat všem bez ohledu na příslušnost ke kandidátní lis-

tině nebo straně, všem, kdo se aktivně podílí na společenském a kulturním dění, kdo 
v naší obci pracují ve složkách, nebo jsou to jednotlivci, všem, co věnují svůj volný čas, 
zkušenosti, odborné znalosti a schopnosti druhým. 

Vážení spoluobčané, pokud Vás zaujaly některé z bodů našeho programu, nebo někte-
ří z kandidátů, podpořte prosím naše sdružení svými hlasy. 

 Za sdružení STSČ: Ing. Jaromír Janát, Ing. Marek Michalík
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Naši střelci na Českém poháru 
talentované mládeže v Plzni
Ve dnech 29.-31.8.2014 se nejlepší dorostenci SSK Březolupy zúčastnili finále 

ČPTM, které se tradičně koná na Armádním střeleckém stadionu v Plzni. Finálové-
mu závodu předcházela dvě kvalifikační kola v Ostravě a jeden závod v Plzni. Z pěti 
našich střelců se do závěrečného finále prostříleli tři. Závod zahajoval v sobotu ráno 
náš nejlepší střelec ze vzduchové pistole Tomáš Paar. Slušný výsledek 351 bodů však 
stačil ve velké konkurenci jen na 21.místo. 

Ve stejný den odpoledne nastupoval na start  nejzkušenější březolupský závodník 
Radek Ondrašík v nejtěžší disciplíně sportovní malorážka 3x20 ran. S výsledkem 
545 bodů získal krásné 10.místo. V neděli ráno Radek  střílel svoji nejsilnější disci-
plínu vzduchovou pušku. Z kvalifikace postupoval na celkovém 6.místě. Závod se 
střílel na elektronické terče, kde se zásahy hodnotí na desetinná čísla. S fantastickým 
výsledkem 400,4 bodu vybojoval senzační stříbrné 2. místo. Odpoledne se střílela 
závěrečná disciplína sportovní malorážka 60 ran vleže. Radka zradila puška, která 
měla technickou závadu, a s výsledkem 554 bodů skončil bohužel na 42.místě. Mladší 
Jakub Ondrašík se se stejným výsledkem umístil na 43.místě.

Radkovi děkuji za vynikající výsledek a všem zúčastněným střelcům za vzornou 
reprezentaci našeho klubu.

Zdeněk Jančara, předseda SSK Březolupy
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Možná nevíte ...

V měsíci září a říjnu proběhne v naší obci projekt Gramotnost není jenom čtení, 
který nabízí bezplatné školení především skupinám ohroženým na trhu práce nebo 
také dnešním „agresivním“ prostředím. Jedná se celkem o 5 školených oblastí s názvem 
Finanční gramotnost, Počítačová gramotnost - využití IT technologií – tablety a chytré 
telefony, Občanská gramotnost, Podnikatelská gramotnost a Spotřebitelská gramotnost. 
Více informací naleznete na www.brezolupy.cz nebo na úřední desce či letáčcích po 
obcích. Je nutno přihlásit se předem!

KLUB DŮCHODCŮ INFORMUJE
Blíží se konec roku a já bych chtěla zrekapitulovat činnost „Klubu důchodů“ v naší obci.

Schůzky jsou stále pravidelné, a to vždy první pondělí v měsíci v AH Café na Močidlech.  Na 
schůzkách vzpomínáme na zážitky z mládí, vyměňujeme si recepty, různé triky do kuchyně 
nebo si jenom tak povídáme. Jednou z vypravěček, je paní MUDr. Otrhálková, která nám 
vypráví o historii a pověstech Březolup. 

Někdy bývá kavárnička plná, jindy se nás sejde jenom pár, ale to nemění nic na tom, že 
se vždy rádi vidíme. 

Blížil se Den dětí a pan starosta oslovil složky obce, aby se zapojily do konání oslav. 
A co se od babiček očekává? Nějaký dobrý koláč, perník. Hlavy se daly dohromady a nako-
nec jsme schválily preclíky. Paní Hovorková byla pověřená zamísit těsto a přivézt ho do haly, 
kde byla netrpělivě očekávána partou „děvčat“. Šlo nám to jak na běžícím pásu. Preclíky se 
nám podařily a moc nás potěšilo, že i chutnaly.

Naše pekařské umění jsme ukázaly i při oslavě 30. výročí MŠ.  Na oslavu jsme napekly 
perníčky. Při obou akcích jsme měly radost z rozzářených dětských očí. 

V rámci utužení dobrého zdraví a kondice jezdí některé naše členky cvičit do Aquapar-
ku v Uh. Hradišti a také některé z nás chodí na pochody s turisty.  

Vše, co jsme měli naplánované, již nezrealizujeme, ale zase jsme udělali i něco, co jsme 
v plánu neměli.

V letošním roce chceme ještě zorganizovat kurz „Malování na hedvábí“, vázání věnečku 
a nebo např. pletení z papíru. Na naše kurzy jsou samozřejmě zváni všichni, nejen senioři 
a to bez rozdílu věku. Informace o kurzech jsou vždy zveřejněny na stránkách obce a na 
plakátcích po obci, tak se k nám neváhejte přidat při některém z dalších kurzů. 

Myslím si, že vcelku tento „Klub“ splnil to, co jsme chtěli. Scházet se tak, jak bývávalo na 
dědině zvykem. Vím, že první pondělí v měsíci vždycky někoho v kavárničce najdu s kým 
si ráda posedím a popovídám.  Přijďte mezi nás, jste srdečně vítáni.

Klub důchodců, Ludmila Zůfalá
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Po více než 14-ti letech působení ve funkci vedoucí Stavebního úřadu v Bílovicích, se 
Ing. Marcela Uherková rozhodla pro změnu a „jít o dům dále“. Chtěli bychom jí i touto 
cestou poděkovat za odvedenou práci jak pro území naší obce, tak i celého regionu. 
Na novém působišti ji přejeme vše dobré, stejně tak i její nástupkyni na SÚ v Bílovicích, 
kterou by měla být od 1.10.2014 paní Markéta Hodná. 

Poplatek za psa na rok 2014 je splatný k 15.10.2014!!! Pokud jste pro letošek ještě 
nezaplatili za svého psa nebo psy, žádáme Vás, abyste tak učinili nejpozději do data 
splatnosti.

Poplatek lze zaplatit i převodem z účtu na účet č. 1543047379/0800 variabilní symbol: 
číslo popisné vašeho domu 
*  Pokud psa již nevlastníte, je nutno tuto změnu nahlásit na obecním úřadě. Můžete 

i telefonicky 572 580 116. Poplatek bude zrušen.
*  Pokud jste si psa pořídili nově, je nutné ho přihlásit na obecním úřadě a zaplatit za něj 

výše uvedený poplatek.

V sobotu 5.7.  proběhlo v slovenských Brezolupoch „Stretnutie 2014“. Síly tentokrát poměřili A 
mužstva  TJ našich obcí, tentokrát vítězně pro naše barvy ( 0:3 ). Jak dopadne čtvrtý zápas uvi-
díme na pouť 2015, kdy by měli přijet z Brezolup zase k nám.
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I pro letošní zimní sezónu 2014-2015 jsme pro ty z Vás, kteří zajišťují svými silami 
úklid obecních chodníků před svými domy, připravili poděkování formou již tradiční 
nabídky, kterou mnozí z vás již využívají. 
I pro letošek je výběr následující a to ze tří, mírně změněných variant:
- set lopata ( plastová nebo hliníková ) + koště
- bečka na posyp
- plastová popelnice 120 l 

Vzhledem k pořizovací ceně popelnice je možno si vybrat tento „dárek“ pouze za 
dvouletý závazek účasti na „Systému výpomoci občanů obci Březolupy se zimní údržbou 
chodníků před jejich RD“ – více informací přímo ve sběrném dvoře.

Set lopata+koště, případně bečku (obojí jednoletý závazek) nebo popelnici 
(dvouletý závazek) si můžete vyzvednout počínaje sobotou 4.10.2014 až do konce 
dubna 2015 v otevírací dobu sběrného dvora. DĚKUJEME ZA VÝPOMOC.

Beseda s dříve narozenými občany obce, kterou pořádá Sbor pro občanské záležitosti 
ve spolupráci s ČČK Březolupy proběhne v neděli  09.11.2014 od 14:00 hodin v hale. 
Všichni jsou srdečně zváni.

XIV. Vánoční jarmark se letos uskuteční v sobotu 6.12.2014 ve víceúčelové hale.

Děkujeme poctivému nálezci, který našel a řádně odevzdal fi nanční hotovost.

Sběrný dvůr bude v zimním období (po přechodu na zimní čas) tj. od 27.10.2014 
do 29.3.2015 otevřen pouze v sobotu a to v obvyklou dobu 8.00 – 10.30 hodin a v případě 
příznivého počasí a po předchozí domluvě s obsluhou sběrného dvora v době 10.30 – 
11.00 hodin můžete využít skládku či komunitní kompostoviště. Do přechodu na zimní 
čas platí otevírací doba sobota + středa. 



-35-

Březolupský zpravodaj 

V červnu bylo otevřeno také dětské hřiště v areálu MŠ, jehož součástí  je brouzdaliště. Snad nám 
v příštím roce bude počasí ještě více přát a provozních dnů oproti letošku přibude.

Zajímavou a napínavou podívanou na plochodrážním stadionu přinesl milovníkům motosportu 
dne 23.8. nevšední závod ve FLAT TRACKu.

V červnu bylo otevřeno také dětské hřiště v areálu MŠ, jehož součástí je brouzdaliště. Snad nám

ZaZajíjímamavovouu aa nanapípínanavovouu popodídívavanonouu nana pplolochchododrárážnžnímím sstatadidiononuu přpřininesesll mimilolovnvníkíkůmům mmototosospoportrtuu
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Velmi spokojení účastníci zájezdu do Rožnova pod Radhoštěm na Pekařskou sobotu s ČČK 
19.7.2014.

Březolupská pouť se uskutečnila 17.8.2014 v parku za zdravotním střediskem. Dle výsevu re-
vitalizovaného trávníku resp. jeho stavu je možné, že pro pouť 2015 se budou hledat náhradní 
prostory, nejspíše v zámeckém parku. Uvidíme.

Velmi spokojení účastníci zájezdu do Rožnova pod Radhoštěm na Pekařskou sobotu s ČČK

Bř l p ká p ť k t č il 17 8 2014 p k d t í tř di k Dl ý


